
                                Den 19 januar 2023

Retten i Næstved

Gardehusarvej 5

4700 Næstved

Anmodninger og bemærkninger i sagen: FS 2-9955/2022 

Under henvisning til møde den 16 januar 2023 og efterfølgende brev fra Retten i Næstved ved 

kontorfuldmægtig Franciska Larsen, fremsendes hermed følgende bemærkninger og anmodninger:

Bemærkninger:

Den 15 december 2022 afsluttede Retten i Aalborg fogedsagen og oversendte den til jer. 

Den 22 december 2022 fremsender I, Fogedretten i Næstved, forkyndelsesbrev vedrørende krav om 

udlæg fremsat af Hobro Boligforening ved advokatfirmaet Louadvokater.

Jeg skriver til jer i den forbindelse, for at spørge hvad beløbet, der ønskes udlæg for, omhandler.

I svarer, at det må jeg rette henvendelse til advokatfirmaet Louadvokater om. 

§ 478. Tvangsfuldbyrdelse kan ske på grundlag af 1) domme og kendelser afsagt af domstole eller 

af andre myndigheder, hvis afgørelser efter lovgivningen kan tvangsfuldbyrdes, betalingspåkrav 

med påtegning efter § 477 e, stk. 2, samt beslutninger om sagsomkostninger truffet af de nævnte 

myndigheder

§ 488. Ved indgivelsen af anmodning om tvangsfuldbyrdelse gives de oplysninger, som er 

nødvendige til sagens behandling 

Stk. 2. Ved fremsættelse af anmodning i henhold til § 478, stk. 1, nr. 1-3 og 9, skal udskrift af 

afgørelsen, betalingspåkravet med påtegning 

Den 27 december 2022 meddeler jeg jer, at sagen om betalingspåkrav, der blev behandlet af Retten i

Aalborg, under Boligretten: BS-9074/2022 – ALB, var under behandling hos 

Procesbevillingsnævnet.

§ 345. Retten kan udsætte behandlingen af en sag, når dette findes påkrævet, herunder for at 

afvente en administrativ eller retlig afgørelse, der vil kunne få indflydelse på sagens udfald. Retten

underretter snarest alle vedkommende om udsættelsen 
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§ 502. Fogedretten kan udsætte forretningen, hvis 

1) den dom, som søges fuldbyrdet, er anket efter fuldbyrdelsesfristens udløb, 

2) et retsforhold, hvis fastsættelse vil få indflydelse på forretningens udfald, er under behandling 

ved en ret eller en administrativ myndighed, eller 

3) der foreligger andre særlige grunde

Den 16 januar 2023 afholdtes alligevel møde hos jer: Retten i Næstved - Fogedretten. Senere 

samme dag modtager jeg brev af 16 januar 2023 fra jer ved kontorfuldmægtig Franciska Larsen.

Den 17 januar 2023 besvarede jeg jeres brev, herunder var nogle korrektioner i forhold til flere 

punkter i jeres brev. I dette brev bad jeg jer svare på følgende: 

”I skriver i brev af 16 januar 2023, at advokatfirmaet Louadvokater kan deltage pr. telefon 

den 24 januar 2023: I afslår altså allerede nu, at jeg ønsker de deltager via billede?” 

Jeg ønskede, at I besvarede spørgsmålet, inden jeg fremsender nærværende anmodning, men I er 

ikke vendt tilbage.

§ 500. Fogedretten vejleder i fornødent omfang den, der ikke møder med advokat, om hans 

retsstilling.  

Følgende bemærkninger til retsbog ved Retten i Næstved af 16 januar 2023:

a) ”Skyldner ønskede at optage fogedretsmødet idet hun har politianmeldt Hobro 

Boligforening” 

Jeg sagde ved mødet, at både advokatfirmaet Louadvokater, Hobro Boligforenings ledelse og 

medarbejdere, og dommer i boligretssagen er meldt til politiet, herunder kommende anke til 

Statsadvokat. Desuden fortalte jeg, at sagen behandles i Procesbevillingsnævnet, samt at der 

tilsvarende er verserende sag i Den Særlige Klageret og Advokatsamfundets tilsyn. 

b) ”Fogeden oplyste at der ikke måtte lydoptages under mødet”

På mødet spurgte jeg om lydoptagelse, og I, ved kontorfuldmægtig Franciska Larsen sagde nej, og 

gengav det i retsbogen for mødet den 16 januar 2023. 

Der bør foreligge en mulighed for at anmode om det, således at der netop kan dispenseres for dette 

jf. § 32. Der er tale om et krav på lidt over 25.000 kr. 
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c) ”Skyldner meddelte, at der ifølge retsplejeloven kan gives kompensation for dette”

Jeg sagde dispensation jf Retsplejelovens: 

§ 32. Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd, medmindre retten 

undtagelsesvis tillader dette
 

d) ”Skyldner ønskede desuden at fuldmægtig Camilla Green fra LouAdvokater deltog i 

fogedretsmødet på video, da skyldner har fået en anonym henvendelse, om at denne 

fuldmægtig ikke findes i virkeligheden”

Jeg sagde, at den der stod for telefonretsmøderne i sagen BS-9074/2022 – ALB ikke svarer til den 

der benævnes advokatfuldmægtig Camilla Holst Green, ifølge den anonyme henvendelse. 

e) ”Rekvirent kan møde pr. telefon og der bedes fremsendt direkte” 

Jeg spurgte i svarbrev af 17 januar 2023: 

”I skriver i brev af 16 januar 2023, at advokatfirmaet Louadvokater kan deltage pr. telefon 

den 24 januar 2023: I afslår altså allerede nu, at jeg ønsker de deltager via billede?” 

I, Retten i Næstved, er ikke vendt tilbage for at besvare spørgsmålet, ej heller dags dato den 19 

januar 2023, hvor denne anmodning er under udarbejdelse.  

f) ”Foged omberammede sagen til jurist og bad skyldner indsende skriftlig anmodning til 

foged.nae@domstol.dk og til rekvirenten på info@lou.dk senest på fredag den 20. januar 

2023”

Jeg er stævnet af Hobro Boligforening, hvor sagen varetages af boligforeningens advokatfirma 

Louadvokater. Jeg fremsender ikke rekvirent Hobro Boligforening ved advokat Carsten Carl Jensen 

henvendelser vedrørende denne sag, da jeg mener det må være jer som myndighed at formidle. 

Anmodninger og bemærkninger i sagen: FS 2-9955/2022 af 19 januar 2023                    3



Forklaring:

Hobro Boligforening ved ledelse og medarbejdere, og advokatfirmaet Louadvokater ved advokat 

Carsten Carl Jensen samt en benævnt advokatfuldmægtig Camilla Holt Green har begået alvorlige 

lovovertrædelser, der er meldt til Nordjyllands Politi. Disse lovovertrædelser omhandler blandt 

andet overtrædelse af straffeloven. Dette er dokumenteret i sagsakter.

Nylig korrespondance i sagen til både anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi og 

Statsadvokaten for Viborg er bl.a. gjort den 15 og 17 januar 2023.

Advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Carl Jensen og benævnte advokatfirma Camilla 

Holt Green lyver ved flere lejligheder i sagsakterne vedrørende sagen BS-9074/2022 – ALB og 

tilsvarende under telefonretsmøderne. Dette er dokumenteret i sagsakter og kan tilsvarende 

bevidnes jf. lydoptagelser. 

Benævnt dommer i boligretssagen  BS-9074/2022 – ALB og retspræsident Malene Urup, under 

Retten i Aalborg, er begge meldt til både Nordjyllands Politi og Den Særlige Klageret. 

§ 150 a. Finder en almindelig domstol, at et forhold, der er indbragt for Den Særlige Klageret, er af

betydning for pådømmelsen af en for vedkommende domstol verserende sag, bliver denne sidste i 

det hele eller til dels at udsætte, indtil klagerettens afgørelse foreligger 

§ 345. Retten kan udsætte behandlingen af en sag, når dette findes påkrævet, herunder for at 

afvente en administrativ eller retlig afgørelse, der vil kunne få indflydelse på sagens udfald. Retten

underretter snarest alle vedkommende om udsættelsen 

NB: Trods disse paragraffer, der er vigtig for sagsøgte som jeg, da afsagde Retten i Aalborg dom 

den 20 oktober 2022 og afsluttede sagen hos dem den 15 december 2022

§ 502. Fogedretten kan udsætte forretningen, hvis 

1) den dom, som søges fuldbyrdet, er anket efter fuldbyrdelsesfristens udløb, 

2) et retsforhold, hvis fastsættelse vil få indflydelse på forretningens udfald, er under behandling 

ved en ret eller en administrativ myndighed, eller 

3) der foreligger andre særlige grunde. 
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Ved telefonretsmødet den 12 august 2022 ville benævnt dommer Mette Søndergaard flytte mødet til 

et fysisk møde, fordi jeg ikke ønskede at svare på hendes spørgsmål om, hvorvidt jeg optog 

telefonretsmødet.  Men benævnte dommer ombestemmer sig efter en kort pause, og mødet afvikles 

via telefon. Sidenhen fik jeg en anonym henvendelse om, at den der varetog telefonretsmøderne for 

advokatfirmaet Louadvokater, ikke svarer til det navn der fremgår af sagen. Jeg sagde på mødet ved

jer den 16 januar 2023, at jeg ikke kan vide, om henvendelsen er troværdig. Men taget 

advokatfirmaet Louadvokaters adfærd i betragtning, i det arbejde de varetager for Hobro 

Boligforening, er der sandsynlighed for at henvendelsen er troværdig. 

Jeg kan oplyse om, at jeg i dag, den 19 januar 2023, har anmeldt jer, Retten i Næstved, Fogedretten,

til Datatilsynet for i denne sag FS – 2 – 9955/2022 ikke at varetage hensynet til beskyttet adresse 

på en sikker og forsvarlig måde.  

1. anmodning: På baggrund af omstændighederne forklaret her, vil jeg gerne anmode om, at sagen 

flyttes fysisk til Retten i Randers. Jeg vil da møde fysisk frem. 

2. anmodning: Hvis ikke I, Retten i Næstved - Fogedretten, tillader at sagen flyttes til Retten i 

Randers, vil jeg anmode om, at advokatfirmaet Louadvokater møder med billede. 

Det kan tilsvarende forlanges af sagsøgte i retssager, og derfor må det også gælde sagsøgere. 

3. anmodning: Hvis ikke I, Retten i Næstved – Fogedretten, tillader at sagen flyttes til Randers, vil 

jeg gerne anmode om, at sagen udsættes, indtil der foreligger afgørelser i de verserende sager som 

forklaret tidligere. 

Idet jeg gør opmærksom på, at danske domstole har pligt til at varetage alle sager objektivt og 

uvildigt, så vi som borgere er lige for loven. 

Jeg er også omfattet af beskyttelse under dansk lovgivning, herunder Retsplejeloven og 

Forvaltningsloven, især i mødet med magtfulde institutioner som en boligforening, et advokatfirma 

og en domstol under Danske Domstole. 

Iben Dreyfus
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